






 دلو ت53 نماهودنادتكشا

 يلا صّصقلاو ِتاّيِحرَْملا نم ٌريثكلا ُهَل .تيَّصلا غئاذ ينو ٌبتاك

 ؛اةطاليو ُتلاَثلا يرنه» :ِهتاّيِحَرْسَم ٍرَهْشَ نم .ٌيخيرات ساس ىلع موقت موقت

 يلا ؛ُهئالقلا ُناسْرُقلا»و «'وتسيرك تْنوم ود تْنوكلا» :هتاياور رَهْشَأ نمو
 .ٌيبَرَعلا ئراقلا ىلإ انه اه اهُمّدَقُن

 اًباج ُرَّوَصُت يهو .1844 ماعلا يف اهّنالَّئلا ناسزُفلا» ٌةياور ْتَرَهَط

 سيول ُكِلَمْلا ٍدْهَع يف ١774 ماعلا يف اسْنَرَق اهُشيِعَت ُتّناك يتلا ةايحبلا نم

 تاعّرانُمو ٌدئاكَمو تابارطشضا َدْهَع ٌدْهَعلا َكِلَّذ ناك دقل .ٌرِّشَع َتلاّقلا

 ايّلُعلا لُثُملاب كّشَمَتو ةّيِسورُف َدَهَع ناك ِهِسْفَت تْقَولا يف ُهّنِكَلو .تامداصُمو

 سوتروبو سونآ َناسْرُفلا هَقافرو نايِْراد ّنِإ .مولّْظَملاو ٍفيعّضلل ٍةَرْصّنو

 نم مه «باتكلا اذه يف مهتارماغُم نم بناج ىلإ ُفَرَعَتَتس نيذّلا «سيمارأو

 اوناك اَمَع اًعافد ْمِهتايَحِب ة ةرطاخُملل نيّدعَتْسُم اوناك نيذّلا لاجّرلا كئلوأ

 ٌةريبم ٌةَقٌوَمُم اهّتادخأف ءاَرَقلا بولُق ىلإ اهقيرَط ٌةياوَرلا هذه دج

 اًقيوشكو الام ُهَلُك َكِلَذ ديري .تازرابغلاو تارقعلا دهاشمب ٌةلفاح

 نع ًةَحيِحَص ةيفاص ٌةَروص يطخُتو تادخألا مسحت مشت يتلا ٌةعئاّرلا ٌموِسرلا

 .نامّرلا َكِلَدِل ّيخيراتلا رجلا

 «ةيّملاعلا صصقلا» ةلسلس

 كيدَم ٌةّصِق - ه رثكلا ةَريزَي- ١
 دوقُفَملا ٌمَلاعلا - 5 ةّيرسيوسلا نسْنبور ٌةَرْسَأ - ١

 ةّئالَلا ُناسْرُملا - ١ ةّيعشلا ٌةقيدحلا - ١
 ضزألا نطاب ىلإ ٌةَلخر - 4
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 فسرفْمَه كلتارف : موُسُي



 يف ُةيِنََقلا جنم ُةَدْلَب ُتَدَب ١710 ماع ْنِم ليرُأ مَ نم مْوَي حابص يف

 .تامّداصُمو تاوادَت وج شيعت ِنامَّزلا َكِلَذ يف اسْنَرَق ثّناك .جْزَمو جْرَه

 .اًناطْلسو َةَوُق هتاهاضُمل ىعشّيو َكِلَملا ٌضِهانُي ويشير ٌعِماَطلا ٌنانيدزاكلاك

 شيَجلا ناك َِّلُك َكِلَذ َقؤَكو .ٌتاعّرانُمو ٌتاكابتشا ةَليَتلا ٍرَسألا َنِئَبو

 ٌدْمَك ثّاك امّلَق .ٍتامَجَلا ّنَشِ اَدَبَأ نات ةّيِسْنَرَفلا دودحملا ىلَع ٌنابشإلا

 .كلت وأ دبل هذه يف بارطشا ثودحم َنود ٌميَ
 .ةدّلبلا لَن َمامَأ َنيِتِلوصُفلا َّنِم ٌعْمَج َدَّمَحْحا حابّصلا َكِلَذ يف

 ٍزوجَع ٍداوَج ِنْنَم ىلع ِنيبَجلا يلاع ةّماقلا ٌبِصَتْنُم ٌباش َّلَصَو ْدَّقَ

 ءاَكِحْضُم ُدَهْشَملا ادبو .هلازُمو ِهِفْعَض يف ُهَل اًهيِبَس ةَدلبلا ُلْمَأ ري ْمَل



 َليوُطلا فِيَسلاو ٌهاَيَحُم ىلت ةيدابلا َةَومملاو ةَداحلا ٌباَّشلا تارظت ّنكلو
 .غهتاكشض ِمثَكِب ُْهنعتفأ هدَلكي ناك يدّلا وكر

 يف لمي ناك ٌتِيَح ءسيراب ىلإ هقيرَط يف «نايئئزاد ُّمْساو «ُتاّضلا ناك

 ناكو .كِلَملا ِناسْرُف ْنِم اًسراف َحِبْضُي ْنَأ هو هِبْلَك ىلَع يم ةيأ ىلْغَأ قيقختت ةيقَحَت

 ِءاقِدْصضَأ ٍدَحَأ ؛ليقيرت ود ِدّيَملا ِناسْرُفلا دئاق ىلإ هيبَأ ْنِم ٌةلاسر ُهَعَم ُلِمْحَي

 .ىمادُقلا هيأ

 اذ اَلجَر ٍقّدْنُقلا ةّدفان يف َحَمَل هداوج ْنَع ُلُجَرَكَي نايْئَتْراد ناك امكِيَبو

 أذيو هن وكَكْضَي هَ ٌةنالَّقلا تاكو .نيرَكآ نْيَلُجَر ىلإ ُتّدَحَتَي ِهِغْذُص ىلَع ِةَبْدَ

 .دْيَلَع ٌةوكحْضَي ْمُهَّنَأ نايئكزادل اًحِضاو



 :ديدَش ٍبَضَقِب َلاقف دَهْشَملا َكِلَّذ نايْئتْراد ْنِطْي ْمَل

 َتِنَك ُكَحْضَأ» :َلاقو نايئئزاد ةجاوو ِقدُقلا َنِم ةَْذَنلا وذ ٌلُجّرلا َجَرحح

 «.ًءاشأ ىتمو ٌءاشَأ

 تيس ٌلقنَي عّرْشأو ُلُجَرلا ٌدقالف ءدِيضَح ىلع نايئئزاد ٌضّقنِإ
 مجاه َرَرابملا علم يف َةَبْعَرو ءاهيْفَت ةَطْمَللا يف .اًضِنَأ وه
 ُهولَمَح ّمُث ءاَضْرَأ ُهوعَّرَصو نايئتزاد روهْمُجلا ّنِم هلو قدا ٌبحاص



 ٌباّشلا لاح ْنَع ةَْذَتلا وذ َلَأَس ةَِيَتُم َدعَبو .يغّولا َدقاف ِقدُْملا لخاد ىلإ

 :ِقُدْنفلا ٌبِحاص َباجَآف ِهييوُه ْنَعو

 لوحي تكل هيدْيَس ايوه ْنَم ُفرعَأ الو .ٍليلَق بيل ُهْيْعَو ةوعيس»
 «.سيراب يف ليقيرت ود ِدّيَسلا ىلإ ةلاسر

 أ ُديِرَأ َكْلِت يف ام ٌفرغأ ْن !اًمَع» :َلاقو َِبْدَّتلا يذ ىلع ُمامتماإلا ادب

 ٌرِداغُم ينإَف ءيباسح ةروتاف َّدِعَأ كوجْرَأ .بعاتملل ٌريثُم ٌباش َكِلَذ .ِةَلاسرلا

 «.اهيَلَع ٌباَّشلا َكِلَذ ُنِيَع َعَقَت نَأ ُديرَأ الو ؛يداليم َلباقأ ْنَأ يلع .َقُدنُملا

 اَحنَرتُم ةَدِفاَنلا ىلإ ىشَم .ِهْيَلإ ٌدوعَي نايْئتْراد عَ أدب .ٍليلَب َكِلَّذ َدْعَب

 .ةليمج ٌةَدِكَس ل كيو ةَبَرَع بذاج ىلإ فتي وهو ِةَبْدَّتلا يذ ىلع ُهْرَصِب 0



 «؟لانيدزاكلا ُِماوَأ يه ام» :ُةَدمسلا ِتّلَأَس

 اذإف «ماهجنكي قود يبقار .اًرْوَك ارتلجْنِإ ىلإ يدوعت ْنَأ ِكِيَلع»

 «.سيراب ىلإ ٌدئاع انأ .لانيدزاكلا يِمِلعَأ نَدنَل كرت

 اًدّيَسلا اهّيأ ءلتاقو ق» :حاصو َقُدُْفلا جراخ نايئتزاد َعَقَدْنِإ

 ؟ةَديَس ةَرْضَح يف ٍبَرَهلا ىلع ُوَْجَنَأ
 ىلع اهدي ُعْضَت يداليم ثعَرْسأف هِفْيَس ىلإ ٍلُجَرلا ُدَي ْتّدْا

 :لوقتو هعارذ

 «.انطّطَخ ٍداسفإ يف ُبّيَسَتي دق َريخأَتلا نأ َْكَدت»

 «كقيرط يف يِبَمْذِإ ءِكَعَم ٌنحلا» :الئاق ّيأَبلا ُلْجَلا اهقئاو

 «.يقيرط يف ٌبهاذ انأو

 ةَبذَتلا وذ َّرَمَقَو ٍناجّنا يف ُةَبَرعلا ٍتكَرَكَتف هطْوَسِب ُقِئاَسلا َحّوَ

 َرَكآ ءاجّنا يف هب ودي حارو ِهداوَج ِرْهَط ىلع

 .ىضَم دق ناك َلْجَولا َّنكَلو «!ٌنابج» :ةءارو نايئتزاد عاص

 ان نك ا

 ام َناعْرُسو ؛«سيراب ىلإ لاحتزإلل ُهَسْفَت ٌدِعُي نايئئزاد عار

 ْتَدَب دقو هِقّدْنُفلا بحاص ىلإ َعَرْسأَف .تَقتْحا ةتلاسر َّنَأ َفَشَْها

 .ِديِدَّشلا بَّضَعلا ٌتامالَع ِهِهْجَو ىلع

 ِتْوَصِب ٌلوقي َعَرْسَأو قُدْنُقلا بحاص ِبْلَك يف ٌُرْعَّذلا ّبَد



 اًمامتْما يدي ُهْتئأَرو .يدُيَس اي .كتلاسر َدَحَأ للا َكِلَّذ» :فئاخ

 «.اهب اًديِدَش
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 .َكْلَت ةّيِصْوّنلا ةّلاسر َنود هَدِعاسُيو ليقيرت ود ُدّيَسلا هلبفتسَي



 َرَّشَع َتلاَثلا سيول ٌكِلَملل اًميمَح اًقيدَص ليقيرت ود ٌدّيسلا ناك

 َكِلَو ىلإ ةجباحب َكْلَي بارطشإلا ِمايَأ يف اسْنَرَك ٌمِكاح ّناكو
 اوسّرَك سواشألا ِناسْرُفلا َنِم ةّقْزِف ٍسُأَر ىلَع عاجّشلا لجل

 َةَرُك يهاضُت ْنَأ ُهنَوُف ثداك يذلا ءويليشير لانيدزاكلل ّناكو

 سرح مشاب َنوُفَرْعُي اوناك ءالؤهو .اًضْنَأ َوُه ُهَلاجر دِْفَت كِلَملا
 هلاجرب رخال ىلع لانيدزاكلاو كِلَملا َنِم 1 0 .لانيدزاكلا

 .ٍحآلا ٍِفرَّطلا ٍلاجر ةَلئاقُم ىلع اًرس ْمهعيِجْشَتو
 ٌنيحو .ِناسْرُفلاِب اًمئاد ٌّنَِتْمَي ليقيرت ود ِدّيّسلا ةّدايق ُركْرَم ّناكو



 حفاط قفاخ بلقب ُمَُنيَب هَقيرَط ّقُشَي عار ٌكانُه ىلإ نايثكزاد ّلَصَو

 ناك ْنكَلو «ليقيرت ود ِدْيَسلا ةكاقُمب هل َّنْذَأ دقو .لألاو لاعفئإلاب

 :هلاجر نم اَرَقتُحّبَوُي ِناسْوُفلا ٌدئاق ناك دقف ري نأ هَل

 يف الاتق ْمُثَلَأ ْمُكَنِإ يل َليق !سيمارأ !سوتزوب !سوتآ»

 «!ًروجيال ِدنَأ اذه .ْمُكولَقتْعا ٍلانيدزاكلا سرح َّنإو ِتاقدطلا

 ّمُك «ْمُهانلتاقف ءانومجاه ْمُهّنِكل» :جاجتخا ةَجْهَلِب ٌناسْرُفلا ّدَر

 «.لاتقلا ةحاس نم انبَحَسْنا

 بأ ىلع .َكِلَذ ٌلانيدزاكلا يل ْلُقَي مل» :الئاق ليثيرت ود َمَتْمَ

 ُكِلَملاف .ىَتْعَم نود ْمِهِتايَعِب اورطاخُي ْنَأ يلاجرل َحَمْسَأ ْنَل ءلاح

 اذه ٌلباقأس يّنإف ءْنآلا اوبَهْذِإ .ِناعْجشلا ِهِناسْرُف ىلإ ةجاحب

 (.َباَّشلا



 ليقيرتود ٌدّيَسلا َمَستلاَف ٌةَسامح هلك توَصب ُهَسْفَن نايئتزاد َمَّدَك

 .ناسْرّقلا ةقْرِف ىلإ ٌعَضْنيل سيراب ىلإ ءاج ُهنَأ نايئتزاد ُهَل َرَكَذ
 هذه ىلع ِناسْوُفلا ةئَرفب ٌقاحتْلإلا ٌنكمُي ال» :ُدئاقلا َباجَأ

 ىلإ َكُلِسْرَأس .انَأَع نك ةّزف يف َمُدْخَت ْنَأ اََّوَأ َكِيَلَع ّنإف .ٍةَروَصلا

 .ةدرابُملاو ةّيِسورُفلا َنونُق ْمّلعتَت ُتْيَع ّيكلملا حالشلا ٍدَهْعَم
 «.َكِّدَقَت تاوطُح ىلع اًمئاد يِنْعِلْطَأ

 َجَرَخو «ليقيرت ود َدّيَسلا َرَكَّشف ءاّميظَع اًرورُس نايئئزاد َّرُس

 ٌةَفاصٌملا تَءاش دقو .ُةَقيرَط ىرَي ال ٌداكي ءهتسامح طْوَق نم ءوهو

 دئاق َدْنِع ْمُمَدَماش َنيِذَّلا َئالَثلا ناسُفلاب هقيرط يف َمِدَطْصَي ْنَأ

 ام َدْعَب َنيِلعَمتُم َنولازَي ال ءالوَم ّناكو .ِرَخآلا َدِيَعُب دجاولا ءِناسْفلا

 ُةجاوُي ُهَسْفَت ُباَّنلا َدَجوو .َرْمَألا اوليتْشَي ْمَلَف «خيبؤت نم ُهَّْقلت

 ىلع َيِفّتاو هَنالَكلا ِناسْرْقلا ّنِم ةٌَررابُملاب ايّدَحَت
 !ةيئاَقلا يف سيمارأو ةّدجاولا يف سوتوبو ءاَرْهَظ سوتآ

 ىلع ُلِبمَأ ال» :هِسْفَت يف َلاقو ءعّرَقلاو ةريكلاب نايئكزاد ىسعأ

 ْيَدَي ىلع َّلَكَألا ىلع «؛ُتومأسف ثم اذإو ءَبِحَسْنَأ ْنَأ يسْنت

 .«كِلَملا ٍناسْرُق نم سراف
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 سوتآ ةاقالمل َبَمَّدَف .سيراب يف اًدعأ ُفِرْعَي نايئئزاد ْنُكَي مل

 سوتآ َّلَصَو ّمُث .اًرَسُم الاتق َلِتاَُي ْنَأ ىلع َمْرَعلا َدَقَع دقو ءاّديحَو

 ُقاسْؤُفلا َلِهَذ دقو .نْيَدِهاشَك ِنارَخآلا ناسرافلا ٌةاقيدَص ُهَقَكار دقو

 .هِسْفَن ٌباَّشلا ةّرَرابُمَل دعؤم ىلع ْمُهتَنالَث ْمُهَن هنأ اوفشتكا َنيح ُهَناَلَئلا

 «.راذتغإلا ُّدَوَأ ينإف انّه ْمُكتتالَث ْمُثْمُد ام» :نايئكزاد لاق

 ٍُطت راقتخالا ِتارَظَن ««راذتغا» ِةَمِلَكِل هرْكذ َدْنِع «نايئئزاد َحَمَل

 :لاقو اًبَّضَع َلَعَتْشاف .اًنابج ُهوبِسَح ْدَّقف ءناسْوُفلا نويُع نم

 عاتت نل َةَصْرُفلا َّنَأل ُدِذَتْعَأ انآف !ًةكاشلا اهّيَأ يمْيَك ْمُنَأَسَأ دقل»

 .اَلَوأ يّلثنَي ْنَأ يف ٌنَحلا سونآ ٍدْيَتلل .ةثالكلا مَآ نُكدلئاقُمل يل

 «!حالسلا ىلإ -َنآلاو

 لكْسإ .ٌةييوركو ةآرج اهّلُك ةّكرحب ُةَنِيَس نايثكزاد ّلكْسإ

 ِسرَح نم ٌةَعامج ْتلَطَأ ِةَطخّللا ِكلَي يف ْنكلو ءاَضِيَأ وه ُهَنَس سوتآ
 .لانيدزاكلا

 اهْيَأ َنوزَراِتأ» :اًرخاس لانيدزاكلا سرع نم ٌدحاو َّخَرَص

 مُكأف ءْمُككويُش اومزإ .ٌةعونمم ةَررابملا ّنَأ َنوفرغت ؟ُناِسْفلا

 «!َنوفوقؤَم

 ْطَقَك هال ُثوكت ذّقف !انويُس َيِمْرَت ْنَل» :َنيلئاق ُناسْرْفلا ّدَر

 (.ٌلتاقُتس انّكلو
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 :دادتغاو ةّقثب ٌلوقَي نايئئزاد ٌعَرْسَأ

 (. ينوبّرَج عبرا نحن لب
 «؟ٌعاجّشلا ىتّقلا اهُّيَأ َكمْسا ام» :سوتآ لاق

 (.يدّيَس اي نايْئَتْراد»

 ,ىلإ «نايئتزادو «سيمارأ «سوتروب «سونآ اي ءاَذِإ هاّيم»

 «امامألا

 َنولتاقُي ْمُمو ٍلاجّرلا ُتاَحْبَص ْتَعَفْرو ءٍفويشلا ُليلَص الع
 «َنيعراب َنيلِتاقُم ٍلانيدزاكلا ٌسَرَح ناك دقل .اّرثو ارك ةَوارَضب
 ىلإ َنورِصتنملا ُةعتَْألا ُلاجّرلا ةّجَوَتف .مهرمَأ ىلع اويِلُع اًريخأ ْمُهّنكل

 .ضغت عارذ ْمُهّضَْب طبتم ليفيرت ود ِدّيَسلا
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 ُْلْبَأ مل» :هيخصل َلاقو نازتغاو ةَرِماغ ةداعسب نايئتزاد سَ

 (.ِفَرَّلا اذه ٍلْئيل اَحّشَرُم يسْفت ُدِِتَْأ ينكلو سراف َةَبَتْرَم دعب

 خيبؤتب ليقيرت ود ُدّيَسلا َماق .ِدَلَبلا يف َةَريِبَك َةَيَص ٌثداحلا َراثأ

١ 

0 

 َبجغأو ىرجب امب ْكِلَعلا َعِمَسو .اًرِس ْمُهآَنَع ُهَتِكلو هاَنَلَع هلاجر

 .نايئّتزاد ةَعاجّسب اًديدَّش اًباجغإ

 + 6 أ ثاَت
 ٍطالَبو سيراب ةايع نع ةَريثَك اًرومأ ُباَّشلا َفَرَعو .ِنالَثلا ِناسْرْفلاو 9

 ناك .ةّليمجلا اسْنَرَك ةَكلَم نعو َرَشَع َتلاَثلا سيول كِلَملأ

 نم اًسراف اًضِيَأ هيف وه ُحِبْضُي يذلا مؤيلل اًفاَتْشُم ءاديعَس



 «ىنبملا ٌبحاص هاج ِهِتَقْرُع يف ءمْوَي تاذ «نايئئزاد ناك امني

 :ُهَّل لاقو ةويشاتوب ُدْيَشلا

 .ِنْوَع ىلإ ةجاحب انأ .نايثزاد اي ءٌعاجُش باش َكّنأ ٌتْعِمَس»

 '!سثناتسنوك يتَجْؤَر ُتَفِطْتحا دقق
 (؟ثَقطُتْخا)

 «.اهرارشأ

 ٌهأَرما تناك دقف .ةكلَملا ةايح نع َريِثكلا َعِمَس دق نايئكزاد ناك

 تاكو .اهْيَلَع ِهِفْطَعو هيَحَم غابشإ نع اهجْوَر ىَلَكَت ةَقِحْوَتْسُم



 نم «عارف كنَدَص اهّنكَل ءاهَلإ ُليمَي .ىضَم اميف ءٌلانيدزاكلا
 ءاهجشنكي قود ناك ْنَأ َتَدَحو .ِتارَماؤُملا اهَّدِض ُكيِحَي ههتَريَغ

 اسرق ْنُكَت ملو .اسْنرَك ةكلم ابَجعُم ءارتلجُنإ ةلْوَد يف دفان ٌلَر وهو
 .قافو ىلع ءِتَْولا َكِلَذ يف ءارتلجنإو



 اًيْعَس تّفِطْتْحا يتبْوَر ّنأ ٌنَظَأ١ :لوقُي وهو ويشانوب ديلا دّهت

 ٌدقلَك كلما َّنَأ ماََأ ُذنُم يئَرَبْخَأ دقف .ةكلملا رارشأ نم ُهُقِرْعَت ام َءارَو

 ماهجننكي قود ىلإ لاسر َهَّجَو َلانيدزاكلا َّنَأ اهِيَلِإ ىهانت دقف اد

 ( نك يف ُهَعقْرْيِو سيراب ىلإ ُهَجِرْدَتْسَيِل اهمشا اًلِحَتُم
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 (؟َكَدَجْوَر ٌفطَتْخا يذّلا وه َلانيدزاكلا َّنَأ ٌنْظَنَأ» 10

 هلاجر ُدَعَأ َدِهوُش دقف .َكِلَذ ىشْخَأ» :ويشانوب ُدْيَسلا باجَأ

 «هْغْذُص ىلع ةَبْذَت وذ ٌلُجَر ُهَِّإ .هِتبَرَع ىلإ اهّذُشَي

 يف ُهتلباق يذلا ُهَشْفَت ُلُجَولا ُهنَأ يل ودئي» :لوقَي نايئكزاد َعَرْسَأ

 «!جنوم

 يف اًمئاد َكّنَأ ٌفرْعَأ ؟ينُدِعاسُت» :اًيجار ويشانوب ٌدْيَسلا لاق

 اوديْفُت ْنَأ ْمُكُدِعْسْيِمو لانيدزاكلا ءادْعَأ ْمُه َنيِذَّلا ِناسْرَُفلا ةَبْحُص

 «.هِسْفَت ِتْقَولا يف َةَكِلَملا اودِعاسُت ْنَأو ُهَطَط

 اذإو .يدْهج ُلُدَبَأَس" :َلاقو ِئَّدَحُم مالكب نايئزاد عت

 يف ُهّتلَاق يدنا َكاذ هَتْيَع وه ََبْدَتلا وذ ُلُجَرلا ّناكو ءينَط َقَدَص

 «!يسْفِل اهيف مَن ًَةَصْرُف َكْلَت ٌنوكتسف «جنوم



 سوتروب ءسوتآ ُهَءاقِدْصَأ ُملْعُي َعَرْسَأف هاَْفَو نايئكزاد ْعْيَضُي مل

 .ويشانوب سناتشنوك ءافثخاب سيمارأو

 امك .ِةَطْرَو يف اهتكيلمل اهضالخإ اهعَفْوَأ هآزعلا ٍهذه» :ْمُهَل َلاق

 «.ةكلملا ِةَمالَس ىلع قلق يآ
 انءادغأ تحت ةّكلملا َّنإ ةولوقي ساثلا ٌتْعِمَس» :سونآ لاق

 «ٌريلجنإلاو َنابسإلا

 قيف .:ادلؤم ةقاسإ ابنآ ققأ الق :اصموخ :نايتكذاد لاق

 اًضْخَش َنإف زيلجتإلل ةَبّتلاب اّمأ .ّيِلضَألا اهَتِطْوَم بح ْنَأ يعطل

 يل ودئيو .ماهجنكب قود َوُه َكِلَّذ ءاهباجغإب ىظخَي ارتلجْنِإ يف اًدجاو

 نإ



 ةرماؤُم اوكيحيل انيكلمب ةباجغإ َنوّلِمَتْسَي ةلاجرو َلانيدزاكلا نأ
 «.ةّئيند

 ْمُهْنَاو ْنِإف .لانيدزاكلا وه َيقيقحلا ْمُهّرُدَع َّنَأ ُناسْرُفلا وك
5 

 ءافتخا َّنِإ .مهتايكب ةرطاخملا ٌقِحَتْسَي َكِلَذف ِهِطَطُح داسفإل ٌةَصْرُق

 ءاهتلع اورثكي نأ ْمِهِيَلَع ناك .ٌرّسلا 8 وه ويشاثوبب :نتاتستوك

 .ةّمهُملا َكْلب يف ّْهلُك اوكِرَْي نأ وقنا

 ِتْوَصِب اوحاصو كاَعَم َكِباشَتتِل ْمَُيِدْيَأ ٌةَعَبرَألا ٌلاجّرلا ّدَم
 :دحاو
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 «! لكل ٌدحاولاو «دحاولل ٌلُكْلا»
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 نم ويشانوب ٍدّيَسلا َقَّقش تِقارُي ْنَأِب يضقت نايثتزاد ُةَمِهُم ثئاك هك

 ٌلاجر َلّفكْعا نأ َتَدَح دقف .ٌيوُلُعلا قّباَطلا يف ةققاولا دهتَقْرُع

 هلِرَْم ىلإ يتأي ْنَم َّلُك َنولِقتْعَي اولعجو ءويشانوب َدّيَسلا ٍلانيدزاكلا
 ةَكِلَملا ةايح ْنَع تامولغم يأ َعازتْنا ٌنيلواحُم

 ٍةأَرما ٌحارُص نايئئزاد َعِمَس «يلايّثلا ىدخإ نم ِةَرخَأتُم ةعاس يفو

 ثّناكو ِةَدْجَنلا ىلإ َعرُمو ُهَفْيَس َنَئساف .ٌيِضْرَأْلا قباطلا نم اًرداص

 نم ْتَيَك ثّناك دقف !اهَسْفَت ويشانوب سناتشنوك ةتاغتشإلا ٌةَبِحاَص

 يف لانيدزاكلا ُسَررَح ناك ُتْيَح ءاهتنَب ىلإ ُتداعو اهيرسآ

 اوَلَوَك سّرَحلا َكَبْرَأ ُئجافملا نايئئزاد ٌموجُمه ْنكلو .اهراظنثا

 نابذألا

 !يتايع ذاقْنِإ ىلع َكَل اًرْكْش :جّدهتم ِتْوَصِب ٌةأْرَملا ِتّلاق

 «.ةكلملل ٌةلجاع ٌةذِح يدنع -ِتَمْدَآ نأ َيَلَع َنآلاو

 َكْلِتب نايئكزاد َىِجوُق هَّلَع دق ُمالَّظلا ّناكو ءتاعاس َدْعَب

 اذام .سيمارأ ِهقيدَصب ايش اَلْجَر «عراوشلا ٍدَحَأ يف هّلَكت ةآزملا

 يف ٌدُكَتَتُم ٌبيِرَع لجبل َّنَأ ىأر ايت نايئتزاد َعّرْسَأ ؟ِنالعْنَي اناك

 ويشانوب ساتسُتوك ُتّناكو !ماهجنكي قود وه َكِلَذ .ِناسْْفلا ٍّيِز

 .رفوللا رْضَق مق يف كلما َعَم ير عامتجلا ىلإ ُةْبِمَطْضَ

 !انَرْمَأ فشكت ال ٌكوجْرَأ» :ةلئاق نايئتزاد ىلإ ٌةَدْبَملا ِتَلَّسَوَت
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 :َلاقو ٌقوّدلا حقاصف ةَأْرَملا قدصب اَعبَتْفُم نايثكزاد ادب

 «.نِئَمِلاَس َرقوَللا الصَن ْنَأ ىلع ٌلَمْعاس»



 ُدَقَل .رفوللا ٍرْضَق يف ةكداه ِةَقْرُع ىلإ ٌقودلا ويشانوب ُةدّيَسلا تاق

 امو .ةّكِلَملا ّنِم اهاَقلَت ُهََّأ نط ِةَو َوْعَدِل ةَييَلَت سيراب ىلإ ماهجينكي ًءاج

 .لانيدزاكلا هل ةَبَصَن ُس ٌةَلاسّلا 3 َمِلَع ىتح ةئيدملا َلَصَو ْنِإ

 ىلإ هرعت ذأ دري مل ُهَنِكل ءميسب ٍرَطَح يف 2كآ قوذلا ٌكَدْدَأ دقؤ

 ئباع َرْيَغ َكّلَت ٍرْصَقلا ةَكْرُغ يف َرَطَتْلاَف .ةكلملا َةَيْؤُر نود نَدْنَ

 .رطاخملاب

 ىلإ ْتَلَّسَوَت .ٌبِحاش ٌليمَجلا اهُهَجَو اذإف دَئْرُعلا ٌةَكِلَملا ِتّلَخَد

 اًرِس اهاري نأ .لواحم الآب ُدِعَي ةتلغجو ءارتلجنإ ىلإ ةوعَي نأ قوذلا

 ٌميسَج ْرَطَح َكِلَذ يفف .اَدَبَ



 اهَدْنِع .َكْنَع َنوعِفادُي ٌسَرَع َكّلْوَعو كَويفَس َلاَعَت» :ثلاق

 اني ِكنم يعم ُليخَأ يتلا :َلاقو ءاهيالك ىلع ماهجنكب اه

 قحئارلا ٍبْيَط َرمخَأ ٍبَمَح نم َةَلع ِهنَدَي َنَي ُةكلملا ٍِتَعَصَو
 :ثتلاقو

 «!ناوألا تاوَق َلْبَق ْلَحْزاو ءهذه لح



 لَن .لانيدزاكلا ىلإ ّيّرَسلا عامتجلإلا َكِلك أَن َّلَصَو ام َناَعْرُس

 يف نايئئزاد َراَأ يدّلا بدلا وذ ٌلُجَّرلا وهو روفْشور ود تنوكلا هَل

 نم ٍلانيدزاكلل اًليمَع ناك يدّلا ُلُجّرلا َكِلَذ َنُكَمَت دقف .جنوم ِةَدلَب
 .ةكلملا حانجب يف ةّسوساج عر

 ىلإ داع َّمُث دَكِلَملا َلَباق ماهجنكي» :لانيدزاكلل روفشور ود لاق

 «.ارتلجُنإ

 ْتَلِشَك انتَّطُخ» :لوقي وهو ٍلانيدزاكلا ِهْجَو ىلع ُبَصَعلا ادب
 «اّذإ

 يتتثالا تاساملا عاشو ماهنكَي ْتَدْهَأ ُةَكِلَملا» :روفشور ود َلاق

 «.اهداليم ٍديع يف ُكلَملا ُهاَِإ اهادُمأ يدنا 0

 !ميظَع ,ٌميظَع» :َلاقو كبح ٌةَماستلا ٌلانيدزاكلا َمَسَتن

 «.اَذِإ ِءْيَش َّلُك ْرَسْخَت مل

 :َلاقو هلاجر َّدَحَأ ىعذتشا ٌمُ ب .اهَمَكَحو ٌةَلاسر ٌلانيدزاكلا َبَنُك

 اًدعأ وأ اَِيَش ْلَعْجَت الو .اًروَك نَدْنل ىلإ َةَلاسٌرلا هذه ْذَح»'

 اهُميِقُي ةَلْفَع ِلَّوَأ يف ينوك -رّتْنو ود يداليم» :ةَلاسّرلا يف ءاج

 ّنِم يعِرَتْلا .َةَرْشَع يتتْثنإلا ٍتاساملا حاشو ُسَبْلَي َفْوَس .ماهجنكب

 «.ينيملغأ َكِلَد َنيِلَعْفَت املاحو .نْيَتَسام حاشولا
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 كل لكك ده رتل ماجي ةئاب ثيتلا لع ذأ ةك
 َدارَأو ءكِلَملا راكثيسا ٌةَرايزلا َكْلَب ْتَراَأ .ُهْعْفَت ٌلانيدزاكلا َرَبَكلا

 .اهتبس َفرَْي نأ

 «.َكئادغأ عم ْدَمآَكَي ءاج هنأ َكَش ال» :ٌلانيدزاكلا لاق

 «اَدَكِلَملا ىرَي ءاج ْلَب» :ِديدَش ٍبَصَعَي ٌلوقي كِلَملا َعَرْسَأ

 ةماستلا َمَسَتلَف ءكلَملا كوكُشب ِمْلِع ىلَع ٌلانيدزاكلا ناك
 كفلغ نككو هوقلا عع اةركأ نأ ثحآ .كمل» :لافرب كيف

 «.ِةلاَسِر ةاتك يف َلْيَللا ٍتَّضْمَأ اهّنأو «عابّصلا اذه ْثَكَب َةَكلملا َّنأ

 «!ةَلاسٌرلا َكْلَب ىرأ ْنَ ُديرَأ» :ُكِلَملا عاص



 ٍدِجَي ملف .ةكلملا حان شيتْفتل ِرَقلا ىلع ةراشتنُم َلَسْرَأ مث
 َنايْعُط اهيف ٌمِجاهُت اهيخأ ىلإ ةكلَملا َنِم َةَلاسر اَّلِإ ٌراشْتسُملا

 ءاريثك ٌكِلَملا َكِلَذ َدَعْسَأ دقو .ماهجنكبل اهيف َرْكَذ الو «لانيدزاكلا

 :لاقو

 «.يل ٌةَصِلُخُم ٌةَكلَملاف .لانيدزاكلا اهّيَأ اًيطْحم ُتْنُك»

 ٌةلْفع ميقُت ْنَأ يف ُبَعْرَت َكّلَعَل» :َلاقو ُكَسْأَر ٌلانيدزاكلا ىنح

 اهيف ُسَبْلَت َةَبَسانُم َكِلَذ ٌنوكيسو .ِتالّفَحلا بحت ةَكِلَملاف ءاهُدِعْسُت

 «.اهداليم ديع يف اهل ُهَئيَْهَأ يذلا َعيدَبلا تاساملا عاشو



 يرجي يلا ةئجافُملا ةَلْفَحلاب ْتَمِلَع َنيح اريثَك ٌةكلملا ٍتّرْس
 َّنَأ ُكِلَملا اهَمّلْعَأ دقو .اهِدِعْوَم ْنَع ِقْوَشِب ُْتَلَأَسو ءاهذادعإ

 اًعوِبْسُأ َّلَظ لانيدزاكلا ّنكَل .ةلفعلا كلل ّدِعُي يذلا وه َلانيدزاكلا

 ءِدِعْوَم نيت نم اََُهت َراذغألا لكني
 اج .رّتْثو ود يداليم نم لاسر ٌلانيدزاكلا ىَّلَ ِنِماَقلا مْؤَيلا يفو

 «.سيراب ىلإ امُهَلِمْحَأف الام يل ُلِسْرَأ .يتّرؤَح يف ناتّساملا» :ةَلاسّرلا يف

 لالخ سيراب ىلإ َلِصَت ْنَأ يداليم ناكمإ يف َّنَأ ٌلانيدزاكلا َرّدَ

 يف ديسك ُهَتَطُخ ّنَأل ةداعتتلاب ىسعأ .اَمْوَي َرَشَع يَا وأ مايل ةَرَشَع

 :ُهَل َلاقو ِكِلَملا ىلإ َهجَوََق .حاجّنلا ٍقيِرَط



 اي ءوجزأ .اًمْوَي َرَمَع َةعَبْرَأ َدْغَب ُةلْفحلا ُماقُتسو ءِءيَش ّلُك ّدِعَأ»

 «!تاساملا حاشو سلب ةكلَملا َرَكَذت َنَأ «ّيالْؤَم

 ّنكلو لفعل ٍدِعْوَم باريقاب ْثَمِلَع ّنيح ٌةكِلملا ٍتَجَيَتا
 :ُكِلَملا اهّل َلاق ٌنيح ةّيوَق ةَمْدَص ىلإ ِتّلَثْنا اهجاهتبا

 ٍتاساملا عاشو يسبلَت ْنَأو ةَّلُخ ٍلَمْجَأ يف يرَهْظَت ْنَأ كديرأ»

 «.كداليم ٍديع يف ُهاَيِإ َكييَدْمَأ يذلا



 :نهاو ٍتْوَصِب ثّلاقو ءِكِلَملاب ةكِلملا ٍتَقَدَع
 «؟ُةلْفَحلا ٌنوكت ىتم»

 َرَشَع ةعبْزَأ دْعَب َدِعْوَملا ٌلانيدزاكلا َلَعَج دقل» :ٌكلَملا َباِجَأ

 ٌبوحُش اهَباصأ لانيدزاكلا مشا ٌةَكلَملا ِتَعِمَس امَدْنِعو .هاَمْوي
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 «؟تاساملا عاشو َسَبْلَأ ْنَ اًضَِأ هتَرْكِف ثّناكأ»

 يّنأ َنْيرَت ْلَهف ةتركذ ثّاك اهَّنَأ يبك» :ةّئَصعِب ُكِلَملا َباجَأ

 0؟ اديك ايش كّلطَأ
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 .اهّيِسْرُك يف ٌةَكِلَملا َتَمَتْرا ىّتَح ُكِلَملا َجَرَخ نإ ام

 َلِع ىلع َلانيدزاكلا َّنَأ َكَش ال .يَلَع َيضُق» نوكأ ٌتَمَتْمَت

 .يكبت ْتّدَحَأ مث ؟؟ُلَمَعلا ام .ِءَْش لكِ

 «.ةلالجلا ًةَبِحاص اي «يكبت ال»

 كلب يف اهّدْحَو اهّنَأ ٌّنظَت ثّئاكو ءاَعيرَس ٌةَكِلَملا ٍتَرادَتْسِ

 َّلُك ْتَعِمَس دق ثّناك يلا ويشانوب سثاتشنوك اهمامأ اذإف هكْرُعلا

 تفَولا يف تاساملا ُكِئَلِإ ٌديعُسسف «يفاخت ال» :ةّكلَملل ْتّلاق

 «!َةَلْفَحِلا َتْفَو اهيسَيْلَتل بسانُملا



 دقف .اهجْوَر ىلإ وجا ٌعيطتشَت ال اهّنَأ ُمَلْعَت سئاتشنوك ثّئاك

 .هلاجر نم اًدحاو ٌراصف ٍلاملاب ُهاشَر نأ َدْعَب ةعارَس ٌلانيدزاكلا ّقَلْظَ

 ْتَرَبْخَأ .نايئتزاد وه َكِلَذ -هَْلِإ أجلت لحلو: ضخم ال[ اهمامآ يبل

 .لوقت ام ةّيَرِس ىلع ظافحلا ىلع ٌمِسِْ ُهيَلعَج ْنَأ َدْعَب َتَدَح امب نايئتزاد

 ان م

 َلَباقف ٌةدِحاو ةَطْحَل َعِيَضُي ْنَأ نود «نايثئزاد َعَرْسَأ

 .ِرّمَسلاب اَنْ ُهْنِم بَلُطو «ليقيرت ود

 ةّيرِس ةَمِهُم يف ِنَدْنَل ىلإ ِتَمْذَأ ْنَأ َيَلَع» :اًحضَوُم لاق

 «.ةكلملا اهيف

 :لاقو ٌةّصحاف ّةَرْظَت سّمَحَتملا ٌباَّشلا ىلإ ليقيرت ود ُدّيَسلا َرَظَن

 (؟هِذَه َكِتمهُمب مايقلا نم َكَْنم ٌدَحَأ ٌلواحس لهوا

 َمِلَع وه ْنِإ َكِلَذ ٌلواحْيس لانيدزاكلا .ْمَحَت» :نايئئزاد باجأ

 سوتزوب «سوتآ .اذِإ َكَدْحَو َبَمْذَت ْنَل» :ليقيرت ود ديشلا لاق

 ىلع اًرداق ٌثوكيس ْمُكْنِم اًدجاو َّنَأ ٍدَكَوُملا َنِم .ٌكتوقفاريس سيمارأو

 «.ندْنَل ىلإ ٍلوصُؤلا

 مهقيدَص ْنِم ًةَسامح َّلَقَأ سيمارأو سوتٌروبو سونآ نكي مل

 .ةَديدَجلا ِةّمِهُملاِب اومِلَع ّنيح ٌباَّشلا

 نك





 ٌنيتماص اولَطِو ءاًحابَص يناثلا يف سيراب ةعبزألا َنورِماغُملا َرّداغ

 ا ِبَبَس قود هٌدوعّقوتي اوناك دقق .مالّطلا راشتنا هدم ْنَأ

 .يتتناش َهَدَلَب اًحابَص اَولَصَو نأ ىلإ ِهْجَو ِرْيَخ ىلع ٌرومألا تّراس

 ْنَأ ْمِهْنِم َبَلَط اٌلْجَو َّنَأ َتَدَح و ِروطُملا ٍلوانَتِل ٍقُدْنُق يف اوقَوَت دقف

 ةايكب ُلجَرلا تنتهي ْنَأ ًطْوَص سوتزوب ّقاو .لانيدزاكلا ةايحب اوفي
 َعبَتو .لانيدزاكلا ةايحب اّلِإ فتْهَي ْنَل ُهنَأ ُلُجَدلا عاصف .ِكِلَملا

 هقافر َلَحَر امكيَب «عارّتلا َكِلَذ ةّيوشتل سوتزوب َيقبف ٌتاح ٌعازِن َكِلَذ

 َنوحِلْصُي ٍلاَمْعلا ضَْبب اوَقَتْلا َّمُث ءتاعاس مُماياطَم اوُتَح

 «!ٌنيِمَك ُهَّنِإ !اوعرشأ» :نايئكزاد عاص

 هناكمإب ْذَعَي ْمَل .هفتكب بيصأ سيمارأ ٌّنكلو «مهدايجب اوراط

 ادّمَض ْنَأ َدْعَب ةَرواجُم ةَيرَق يف ةابحاص ةكَرَتف ءاديعَب ٌرْفاسُي ْنَأ

 زغج ىرغ
 .هح رج





 مالّطلا لولخم َدْئعو .امُهَدْحَو َةَلْخَرلا ناعباتُي سونآو نايْئتْراد يق

 كَل دئداه َهَليَل َكْلِب ثّئاك .نايأ ةئيدَم يف قُدْنُف يف امُهتَلي اماقآ

 ٌبِحاص ُهَمَهّنا َراجيإلا َحَكْدَيِل يلاّلا مؤَيلا حابَص يف سوتآ َمّدَقَت َنيح

 انة ٌلاجر ِرْوَقلا ىلع هب طاخلأو #4295 اةوقث لمخو لأب ٍقُدُْفلا

 نورتي اوناك ْمهنَأ اًحضاو

 «!نايئكْاد اي ءْقِلَطْنإ» :ُهَفِيَس وق «سوتآ خاص

 عوق فأي هب ودعي عارو هداوَج ِرْهَط ىلإ تايئئزاد ّرَمَك

 ًءانيم نايئزاد َلَصَو «داوَجلا َكَهْنأ ذفإ ٌداهجنإلا .قاكو. ايكو

 ٍفِيصَر ىلإ ودغَي َعَرْسَأ .ارتلجنِإ ىلإ ٌةَرِفاسُملا - وست ُتْيَح هيلاك

 .ارتلجنإ ىلإ ُهلْقَت ٍبُكْرَم ٍناطبُق ْنِم . لطب ةلخر 19 ةلادخو. .ءانيملا

 «ٌصاخ ذاوجيب الإ َرِحبُي ْنَأ ٌعيطَتسَي ال اًدعَأ َّنأ عض َناطْبَقلا َّنِكَل

 .ُةشْنَت ٌلانيدزاكلا اهَّرَدْصَأ ٌةَديدَج ؛ماوأ كلت َّنَأو

 «؟ينُذُحَأَتَأ ٌزاوَجبلا يعم :لوقيوهو ةمامأ كرو لخلا طق

 ءانيملا سيئر َعُفَوُي ْنَأ َطْرَش ءلْجّرلا ٍذْخَأ ىلع َناطُِقلا َنَئاو
 نيب ٍلْجَرلل َنَمَكو َعَرْسَأَف َراوجلا اذه نايئئزاد َعِمَس .زاوجلا ىلع

 نأ ٌعيطتسَي ْنُكَي ْمَل .ءانيملا سيئر ٍدْنِع نم هِتَدْوَع راظتْنا يف راجشألا

 عيطقشي ْنَل كلذ رورقلا زاوجب ريب هلل بوِلَهَك ًةَصُك تري
 زاوجلا َميلْسَت لُجَّرلا ٌضْفْرَي نأ كعيبْطلا ّنِم ناكو ءاسنرك ةركاغم

 ُلُجَرلا َدَجَو ءاريخأ .اًليوط اكبتْشاو ءِفِيَسلا ىلإ ِنالُجَرلا كتاف
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 ْنَع ُتَِتَي ءانيملا ىلإ اًنهال َعَرْسَأو هبي يف ٌراوجتلا نايئكزاد ّسَد 2ع
 .ارتلجنإ ىلإ لِمخَي ٍبَكْرَم



 اَنِذْؤُم ءعّقذم ٌتْوَص ىَوَد ىتع ُعلْفُي نايئتزاد ُبْكْرَم ْدَكَي مل

 .ةطخل رخآ يف ِتالْإلا نم َنُكَمَت ذهل .(ِنْفُسلا ىسرَم) اَزَملا قالْغإب

 ءانيم َلََد دق ناك حابّصلا يفو .ةَلْحَرلا َلاوَط َمانَق ُهْنِم َلان ْدَك ُبعّنلا ناك

 .نَدْنَل ىلإ ٌةَرَشابُم َةَجّناف اَنْقَو ْعِضْي ملو .ّيزيلجنإلا رّقود

 ةَقَرَو ٌليخي ناك ُهّنِكل هةيزيلجنإلا ُفِرْغَي نايئتزاد ْنُكَي مل

 .ةَعْرشب ِهِدَصْفَم ىلع ُسانلا ُهَّلَدَك ,ماهجنكب قود مٌمْسا اهِتَلَع بك

 ٍدَحَأ يف هب ىقتلا نأ ُدْنُم ُهُفرعَي َناك ُهّنأِل رْوَقلا ىلع ٌقودلا ةكبفتسإ

 .ةَمتْعُملا سيراب عِراوَش



 ٍرَطَحلاِب نايئئزاد ُهَمَلْعأ نيح اًديِدَش اًبوحُش قولا ُهَجَو بَحَش

 .ةكلملاب ُنيحَي يذلا ميسجلا

 ال .تاساملا اشو اهِيَلإ َديعُت ْنَأ انَيَلَع» :جّدَهَمم ٍتْوَصِب لاق

 «!يل عاشولا ِتَمدَق امن ُكِلَملا َفعَي نأ دير

 ىتَح حاشولا َعَقَر ْنِإ امو .اهَحتتو تاساملا حاشو بلعب ًءاج

 :اًلئاق عّرق يف َنَهَش

 «!ناتّسام ْتَقَتْحا ِدَقل»



 غربي 5. 58 5 534
 (؟يدّيَس اي ءاتْطَقَس ىرثأ» :قّلَقب نايئئْزاد َلَأَس

 تناجلا نايئئاد ىرأ ّمُ «.انقرُس ْلَب» :اَمُهَجَُم ٌقودلا تاج

 .ناتّساملا ِتَعِرتْلاو عاشولا َّصُق ُتِيَح حاشولا َّنِم

 حاشولا ُتْسَِل دقف .ُتْدَكَدَت ّنآلا !الْهَم» هاج قولا عاص

 َّنَأ تحال دقلو .نَدْنَل يف ثميقُأ ةَلْفَع يف ءطَقَك ٌةدِحاو هرم

 اهنأ َكَش ال .يئَطالُم يف ءاهتداع رْيَغ ىلع ملا ركْثو ود يداليم
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 غ1 َتَقَتلاو يْشَملا ٍنَع

 ) .لكلا ُتذجيو انف ماعدت أ ُةَسْمَح

 :ه



 ءارتلجنِإ يف لات ال ثّئاك رئثو ود يداليم َّنَأ ماهجنكب َمِلَع

 .اسْئرَك ىلإ راحْبإلا َنِم ةئيفَس ّيَأ عْئمب اًئَأَرَدضََف
 ءعاشولا ُةارأو ءٌيجزهاوج َرَهْمَأ َكِلَذ َدْعَب ءٌقودلا ىعدتْسإ

 ناهيشُت ٍنيََسام عئُص نم َنُكَمَت وه نإ َِريبَك ةّيلام ةاقاكمب ُهَدَعَوو
 نئَمْؤَي يف ُهَتمِهُم دقت ْنَأ ٌيجْزِهاوَجلا ىلع ّناكو .تاساملا ٌرئاس اًمامَت

 نيتساملا ٍزييْمَت ىلع ٌدعَأ ُرِدْقَي ال ُتِيَحِب ُهُفْنُص ٌنوكي ْنَأو ءطقف

 اًعرْسُم َجَرَحو ءٌيجزهاوجلا ّققاو .ةّميدَقلا تاساملا َنِم نْيَتَديِدَجلا

 «!نايثكزاد اي مّرْهُت ْمَل١ :ةسامحب ٌقوّدلا َفتَع

 امُهَصَحَقَتف .قودلا ِدَي يف ناتّديدَجلا ٍناتّساملا ِتّناك َنْيَمَْي َدْعَب

 ذّقف ءامهعْتُص ةّقِدِل ِنالُجّرلا َلِهَّدو .نايئزاد َلَعَف َكِلَدكو هَدْيَج

 ةعومجملا يف انوكت ْمَل امُهَنَأ َفِشتُكي ْنَأ ٍصْخَش ّيَأ ىَلَع ُليحتَْي ناك
 .لابلا َنِيَمْطُم اسْنَرَك ىلإ دوعَي ْنَأ نايئكزاد ناكمإب َنآلا .ةّيلْصَألا

 َحَمَل ُهّنأ «ةعيرس ةَئيِفَس نْنَم ىلع رود ًاقْزَم ُرِداَعُي وهو هَل ادب

 اًديفنَت راحبإلا َنِم ةَعونْمَملا ِنُقّشلا َنِم ِةَئيِفَس ِنْنَم ىلع رّثثو ود يداليم

 سيراب ىلإ َقَلَطْلا ىتع ّيزيلجنإلا لانَقلا َرَبع ْنِإ امو ءقودلا ٍرَْأِ
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 ُدَقَف .سيراب يف سائلا ٌتيدح ٌةرظتنملا ٌةّيكلملا ُةَلْفَحلا تناك

 راهزألاب ْدْصَقلا ًالتفاو «ةكْفحلا َكّلتِل دادغإلا يف ٌةَريِبَك ٌدوهجج ْثّلِذُ

 لافتخالا ٌةَعاق ْتّرَد ىّتَع ُكِلَملا َّنَطَأ ْنِإ امو .عومّشلا ٍفالآو

 حاشو َنود ْنكَل ةَقيشّرلا اهتماقب ٌةَكِلَملا تعد مَ .ٍفاتُهلاب

 5 قّراتس ءارّو ْنِم ةعاقلا ُبقارُي لانيدزاكلا ٌناكو .تاساملا

 ِهِدِه ىلإ ِكِلَملا ةايتلا َتَّقَل ام َناعْرُسو .راصيّنا ُةَمالَع ِْيتَقَش ىلع
 .ةلأشعلا

 اي ؛تاساملا عاشو يسَبلت ْمَل اذامل» :ةمزاح َةَجيّلب ُكِلَملا لاق

 1؟يتّدّيَس

 :ثّلاق مث «لانيدزاكلا ِتآرَق اهّلؤَح ٌةَكلَملا تنل

7-1 000 
 يلع
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 ّنآلا ٌلِسْزَأس .عومجملا ِهِذَه ّطسَو ءَيالْوَم اي هْيَلَع ٌتيشَح»

 يف ءاهتافيصَو ُضْعَب اهَعَمو ةَرواجُم ٍةَعاق يف ُةَكلَملا ِتَسَلَج
 َدَبْلُع ِكِلَمْلِل َمّدَقو َةَصْرُفلا ِهِذَه لانيدزاكلا ٌرَهتناف .حاشولا راظيا

 ْنِم امُهْتقَرَس دق رّثُثو ود يداليم تناك نيتللا نئكّساملا ىلع يوتخت

 :ثْئَحب َلاقو «ماهجينكت

 (؟نيكساملا نّيتاه ْنَع هّيالْوَم اي ةَكِلَملا ُلَأسَت ال َمِل»

 تلطَأ امَدْنِع يدش ٍبَضَع ىلإ ُةُراصِتْنا ِتّلَْلا ام َناَعْرُس ْنكَل

 .ةَرْشَع يتتثإلا هتاسامب اشولا تبل دقو ءِسْأَرلا ةعوفزم كلل



 :َلاقو «لانيدزاكلا ُهَل

 ؟اَذَه ىنْعَم ام» 111
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 ْنَأ ُتْدَرَ» :َلاق ّمُك ءجَرْخَم يف اًعيرَس ُدْكَمُم ٌلانيدزاكلا عار

 اهَل امهميدقت ىلع ْوْرَْأ ْمَل ينكلو .اهتَلالَجِل ٌةَيِدَه نئتساملا نّيتاه مد
 «.ةقيرطلا هه ىلإ ُتأَجَلف يسكب

 ْنَع ِءْيَش َّلُك ٌفرْعَت اِهّنأ اهلالخ ْنِم ادب ةماستنا ُةكلَملا تمس
0 

 ةقاين اي ءركّشلا ٌبجاو َىَلَع» :ثّلاقو «لانيدزاكلا ةّديكَم
- 2 

 َرْدَق نيتَساملا نْيتاه ىلع لوصحلل َتْلَدَب دق َكَنَأ ٌبَسْحَأ .لانيدزاكلا

 «.تاساملا رئاس ىلع لوصحُلل ُكِلَملا َلّدَب ام

 ْمَل .اهيْضَح ىلع ةكلملا َراصتْلا ٌدهاشُي وهو اًديعَس نايئتْزاد اد

 ةكلملا رِيَغو ٌرْيَغ ءةَمِحَدْرُملا ةعاقلا َكَلَب يف ٌدحَأ ْنْكَي

 .مؤَيلا َكِلَذ ٌتَدَح امم اَئيَش َمِهَق دق «لانيدزاكلاو

 اًيِبام اًمتاح ٌةّيِدَم ُهَل ْتَمّدَقو نايئكزاد َكِلَّذ َدْعَب ٌةَكِلَملا تَعْدَتْسإ

 ْنَأ ُهَدَعْسَأ امك .اهتاقؤأ جَرخَأ يف َةَكِلَملا َدَعاس هنأ هََس دقو .ُةْنَرَكَشو

 هَلُك َكِلَذ َقْوَق وهو .ليقيرت ود دّيَملاو ِكِلَملا َنِ اَََمُم َنوكي
 سوتزوب «سوتآ مه هِناعجُش ٍلاجر َهَنالَث َةَقادَص َبَسَك
 .مُهلِْم اًسراف َحِبْصُي ىّتح ُتْقَولا ٌلوطَي نه اًثاو ّناكو .سيمارأو

 نمل



 ل
 ضزألا ءاحْنأ ٍفلَتْسُم يف تيّصل

 اهمَدَعُت يذّلا ٍلْكّتلاِ «علشت صلاه نأ ياا ىلع

 ٍركْؤَج ْنِم ضقت الأ ىلع انضرح انا هللا يريقلل
 اعكارأ امك ِتاَيِصْخسشلا ءانب نمو لمَ اهَِلَع موقَي ي يّ

 .ةوُفلؤمل
 ةئلضَألا ٍبْقُكلا نيوانَع ىلَع ةّطَماحٌملا ىلع انضرحو

 0 ْثَوَوَو امك ”ءنكامألاو مالغألا ء ا ٍىلَع َكِلَذَك

 ا ل ِنَع ةّيقيَقَح وص 0 يف ةَبْعَر ءٍلضأل

 00 ىف يذلا فدهلل ةمدحو ٌةيجيراتلا ٌثادخألاو

 انآ ىلَع .ٌيمَلاعلا ٍبَدَألا ىلإ ٍفْدَعَتِل ٍقيِرّطلا ٌديِهمَت َوُمو



 ا ّىراقلا 5

 .رُئاوُتلا

 يف ٌموقتو ءِقِبوُشَتلا ةَديِدَّش اهّنأب اهلك ٌصَصِقلا هذه ٌراتْمَتو
 ةَراتْحُملا صّصقلا هذه ٌُرَثْكَأو .ةريثملا ٍتارَماغُملا ىلع اهيلاغ

 م يضف ةبحاتلا هذه نم يهو «بابّشلا روهفجم يضرثل السا ثيم

 0 يبرود داتا اا قو رق رحل

 جيتس 2 ىلع موقت اهيا ين نكت ثإو ءاهتيمجب يسصتلا هن نإ
 حافك ُرَّوَصْتو قّيزاسْنإلا رعاشملا َقَدْضَأ ُلَوانت ةَرَماغُملا بح

 .تابجضتلاب انين ةود الش لل ييقشتت ناسنإلا

 ٍْلوُملاِب ا ِتامّدقُمِب اهعيمَج ةَلِيْلْسلا ُبْنَك ْثَدّوُرَو

 ىلع ٍرْحَّسلا َنِم م اًوَج يِفْضُت ةئار لول 0 ْتَدّوُز امك

 ةيخيراتلاو ةيعامتجالا َتاِتْفْلَحلا ُر و «ءصّصقلا اد



 اكارلا راقت 0ك ردكم كلا دم شا بخ نك 5
 7 20 .نماهب ٌصاخلا نابل الط . راع بانت تاَكوتظولا نب *«دييأ

 يهب كس نك
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